ESTADO
DOAMAZONAS
PREFEITURA
MUNICIPAL
DEAPUÍ

Lei Municipal n.o288,de 07 de Novembrode 2013.

"Dispõesobrea criaçãode cargosem Comissãona
organizaçãodo Quadro Geral de Pessoal da
PrefeituraMunicipalde Apuí e cria nova simbologia
na Lei Municipaln3 11712005;'

O PREFEITOMI-INICIPAL DE APUÍ, faz saberque a CâmaraMunicipal aprovoue Eu
sancionoa presenteLei,
Art. 1o- Ficamcriados,no QuadroGeralde Pessoalda PrefeituraMunicipalde Apuí, a serem
alocadosmedianteato administrativo,os caxgosem comissão,conformeanexoI destaLei:
a) GestordeProjetos- simbologiaCD I, 01 (uma)vaga;
- simbologiaCD II, 01 (uma)vaga;
b) Coordenador
Técnicode Engenharia
c) Coordenador
CRAS - simbologiaCC II, 01 (uma)vaga.
Alrt.2o- Ficareestruturado
o anexoI - B da Lei Municipaln.o 11712005,
estabelecendo
novas
simbologiase cargosao anexoI da Lei Municipal n.' 11612005,
conforrne<lemonstrado
no
anexoII destaLei;
Art. 3o - Os cargosde Gestorde Projetose Coordenador
Técnicode Engeúaria serão
preenchidossomentepor profissionaisformadosna âreade engenhariacivil ou arquitetura,
como devidoregistrona classecompetente;
Art. 4o - O cargode Coordenadordo CRAS serápreenchidosomentepor profissionalcom
nível superior;
Art. 5o - As despesas
decorrentes
da execuçãodestaLei, correrãoà conta das dotações
consignadas
no orçamentomunicipal.
Art. 6o- Esta Lei entra em vigor na data de suapublicação.

Gabinetedo PrefeitoMunicipaldo Apuí, Estadodo

ADIMI
N NOGUEIRA
Prefei Municipal

em 07 deNovembrode2013.
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ANEXOI
DENOMINAÇÃO

Gestorde Proietos
CoodenadorTécnico de
Eneenharia

CRAS
Coordenador

SIMBOLO QUANTIDADE

VENCIMENTO (RS)
LIMITE DE

CD.I
CD_II

01

0r

R$8.500,00
R$5.000,00

CC.il

01

R$3.300,00

ANEXOII
QUADRODE PESSOALDE PROVIMENTODE CARGOSEM COMISSÃO
REESTRUTURADOS

DENOMINAÇAO

Munic pal
Secretiírio
AdministradorD strital
do municípiona
Representante
capital
ConsultorJurídico
PúblicasI
deRelações
Assessor
CRAS
Coordenador
SubSecretario
PúblicasII
deRelações
Assessor
Executivo
Assessor
ChefedeDivisão
I
Coordenador
II
Coordenador
III
Coordenador
Proietos
Gestorde
CoordenadorTécnico de Engeúaria

SIMBOLO

QUANT.

VENCIMENTO (RS)
LIMITE DE

CC-I
CC-I
CC-I

08
01
01

R$4.300,00
R$4.300,00
R$4.300,00

CC-I
CC-II

02
03
01
08
03

R$4.300,00

15
15
15
15
15

R$ 1.625,32
R$1.151,26
R S948.10
RS744.94

CC-II
CC-III

CC-Iv
CC-V
CC-VI
CC-VII
CC-VIII
CC-IX
CD-I
CD-II

01
01

R$3.300,00
RS3.300"00

Rs2.900.00
R$2.200,00

Rs 690"76
R$8.500,00
R$5.000,00
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DescriçãoSintéticadosnovoscaÍgosde Provimentoem Comissão

- CD I:
I - Cargo:Gestorde Projetos,padrãode vencimentos
Síntese
dosDeveres:
a) Elaborarprojetos,planilha orçamentaria,cronogramafisico financeiro e memorial
asespecificidades
de cadaprojeto
descritivoparasubmissãode propostas,observando
ou programa;
junto às esferasestadual,
b) Acompanharo andamentodas propostasapresentadas
federal,fundações,
ONGse afins;
c) APOIOA COMISSÃOuulqrCIPAL DE DEFESACIVIL, compreendendo:
| -rca\ízar vistoriassemprequesolicitadopelaDefesaCivil Municipal;
2 - elaborarparecere laudo de períciasobrea situaçãoencontradaem cadavistoria
técnica;
3 - elaborarprojetos que visem solucionaros problemasapontadosnos laudos
a resoluçãodosproblemas;
vistoriados,quandocoubera municipalidade
d) APOIO A SECRETARIADE MEIO AMBIENTE, compreendendo:
1 - conceberprojetosparaespaçosexternos,livres e abertospúblicos,comopraçase
parques,considerados
dentrode viíriasescalas,inclusive
isoladamente
ou em sistemas,
tenitorial;
2 - auxiliar nas reformase requalificaçãopor meio de projetostécnicosespecíficos
no município;
daspraçase jardinsexistentes
naspraçase jardinsdo município;
3 acompaúare fiscalizarobrase interferências
Acompanhare dar suportetécnicoa implantaçãodo Aterro Sanitario;
4 - auxiliarna elaboração
daspeçastécnicasvisandolicenciamentoambiental,quando
necessario;
no município;
Estudare avaliaros impactosambientaisdasobraspúblicasimplantadas
ao
e) - executaroutrastarefasde mesmanaitrezae nível de complexidadeassociadas
ambientedetrabalho.
pelo Chefedo PoderExecutivo.
Provimento:Livre nomeaçãoe exoneração
Requisitospara provimento: formaçãona áreade engeúaria civil ou arquitetura,com o
devidoregistrona classecompetente.
Técnicode Engeúaria,padrãode vencimento- CD II:
2 - Cargo:Coordenador
Síntese
dosDeveres:
a) Fiscalizar a execuçãodos contratosfirmadosjunto às esferasestadual,federal,
ONGse afins;
firndações,
b) Coordenar as informações das obras executadasem todos os órgãos das esferas
Federal,Estaduale Municipal;
c) Executar outras tarefas de mesma naturezae nível de complexidade associadasao
ambientede trabalho:

W

ESTADADOAMAZONAS
PREFEITIIRA
MUNICIPALDEAPUí

pelo Chefedo PoderExecutivo.
Provimento:Livre nomeaçãoe exoneração
Requisitospara provimento:formaçãona área de engeúaria civil ou arquitetura,com o
devidoregistrona classecompetente.
do Cras,padrãode vencimento- CC - II:
3 - Cargo:Coordenador
Síntese
dosdeveres:
a) Articular, acompaúar e avaliar os progrÍÌmas,serviços,projetosde proteçãosocial
básicaoperacionalizadas
na unidade;
b) Coordenador
a execuçãoe o monitoramento
dos serviços,o registrode informaçõese
avaliações
dasações,programas,
serviçose benefïcios;
c) Participar da elaboração,acompaúar e avaliar os fluxos e procedimentospara
garantiraefetivaçãoda referênciae contrareferência;
d) Coordenara execuçãodasações,de formaa mantero diálogoe garantira participação
dosprofissionais,bem comodasfamíliasinseridasnos serviçosofertadospelo CRAS
e pelaredeprestadora
de serviços;
e) Definir, com participaçãoda equipe de profissionais,os critérios de inclusão,
acompanhamento
e desligamento
dasfamílias,dosserviçosofertadosno CRAS;
junto
da rede
com a equipede profissionaise representantes
0 Coordenara definição,
monitoramento,
socioassistencial
do tenitório, o fluxo de entrada,acompanhamento,
avaliaçãoe desligamentodas famílias e indivíduosnos serviçosde proteçãosocial
referenciada
básicadaredesocioassistencial
ao CRAS;
g) Promover a articulação entre serviços, transferênciade renda e benefïcios
na éteadeabrangência
socioassistencias
do CRAS;
h) DeÍinir,junto com a equipetécnica,os meiose as ferramentas
teóricas-metodológicas
detrabalhosocialcom famíliase dosserviçosde convivência;
i) Contribuirparaavaliação,a serfeitapelo gestor,da eficácia,eficiênciae impactosdos
programas,
serviçose projetosna qualidadedevida dosusuários;
i) Efetuaraçõesde mapeamento,articulaçãoe potencializaçãoda redesocioassistencial
no territóriode abrangência
do CRASe fazera gestãolocal destareferência;
k) Efetuaraçõesde mapeamento
e articulaçãodasredesde apoioinformaisexistentesno
município(liderançascomunitiírias,
associações
de baino);
l) Coordenara alimentaçãode sistemasde informaçãode âmbito local e monitoraro
envio regular e nos prazo de informaçõess<lbreos serviços sociassistencias
referenciados,
encaminhando-os
à Secretaria
MunicipaldeAssistência
Social;
m) Participardosprocessos
de articulaçãointersetorialno territóriodo CRAS;
n) Participardas reuniõesde planejamentopromovidaspela SecretariaMunicipal de
AssistênciaSocial, contribuindocom sugestõesestratégicaspara a melhoria dos
serviçosa seremprestados;
ao
o) Executaroutrastarefasda mesmanaturezae nível de complexidadeassociadas
ambientede trabalho.
pelo Chefedo PoderExecutivo.
Provimento:Livre nomeaçãoe exoneração
Requisitosparaprovimento:nível superior.

